
 
 
 
 

                   

                                                 

                                ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                             avgust, september 2020 

                            

 

SVETE MAŠE OD 30.8. DO 13. SEPTEMBRA 

 
NEDELJA, 30. avgusta   

 

ob 7.00  za farane 

ob 8.30  na Pernovem  za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger                           

ob 10.00 za +Frenka Forštner, obl.   

 

PONEDELJEK (31.8.)      

 

ob 19.00   za +Frančiško Oštir, kot osmina       

 

NEDELJA (6. septembra) 

 

ob 7.00  za farane 

ob 8.30  na Pernovem  za rajne Škrinjarjeve            

ob 10.00 za +Geliko, Ivana in Ivico Videnšek               

 

TOREK     (8. septembra) – MARIJINO ROJSTVO  

 

ob 19.00      za +Marijo Toplak in sorodnike                      

 

NEDELJA   (13. septembra)     

 

ob 7.00     za farane 

ob 8.30     na Pernovem   za +Branka Pečnik, obl.       

ob 10.00   za +Marijo Jelen in vse Bezjakove, obl.      

 

********************************************************** 

V torek (1. 9.) grem za dva tedna na dopust.  

Ob nedeljah me nadomešča g. Srečko Reher.  

V slučaju pogreba me bo od 1. do 15. septembra nadomeščal g. Mirko Škoflek, 

dekan, župnik v Šempetru (telefon 041/634 392).   

O pogrebu nujno obvestite tudi Srečka Podpečan (telefon 041/783 156)                   

ali   Vanija Ašenberger (telefon 041/689 748).  



 

 

OZNANILO NA NEDELJO, 13. septembra 

 

 
MAŠE DANES 

 
ob 7.00     za farane 

ob 8.30     na Pernovem   za +Branka Pečnik, obl.       

ob 10.00   za +Marijo Jelen in vse Bezjakove, obl.      

 

 

SREDA   (16.9.)   ob 19.00   za +Franca Ašenberger   

 

ČETRTEK   (17.9.)   ob 8.00  na Pernovem   za +Mirana Cokan, 30. dan  

 

PETEK   (18.9.)   ob 19.00   za rajne Pliberšek in Bernardo Cokan, obl.  

 

SOBOTA   (19.9.)   ob 7.00   za +Jožefo in Franca Veber, obl.  

 

 

 

MAŠE PRIHODNJO NEDELJO   (20.9.)     

 

ob 7.00     za farane 

ob 8.30     na Pernovem   za +Saro Veber            

ob 10.00   za +Martina Rotar, obl.                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Verouk se bo začel v drugem tednu v septembru: v sredo (9.9.) in četrtek (10.9.).   

 

 

URNIK VEROUKA 
 

SREDA 

 

14.00  5. razred prva skupina  (po abecedi od A do PEČ) 

    druga skupina  (po abecedi od PER do Ž)  

       Skupini se menjavata na 14 dni.  

15.00  6. razred 

16.00           7. razred    

17.00  2. razred 

18.00  8. razred prva skupina (od A do KO) 

 

ČETRTEK 

 

14.00  4. razred prva skupina (od A do O)  

    druga skupina  (od R do V)  

       Skupini se menjavata na 14 dni.  

15.00  9. razred 

16.00  3. razred 

17.00  1. razred  

18.00  8. razred druga skupina (od KR do V)  

 

 

Urnik je sestavljen na tak način, ker je treba upoštevati pravila v zvezi z virusom, tako 

kot tudi v šoli. Katehistinja lepo prosi, da se ga držite, saj ni mogoče upoštevati želje 

vsakega posameznika. Če bo kakšna nujna sprememba urnika, se boste dogovorili z 

njo.  

 

ŽELIMO LEPO POČUTJE PRI VEROUKU – IN TUDI V ŠOLI !  

 

Dodajam nekaj misli ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta, ki jih je zapisal v zadnji 

številki Družine:  

 

Dejstvo je, da je virus spremenil tudi katehezo. Vrnil jo je tja, kjer je njeno osrednje 

mesto, se pravi v družino. Starši so namreč tisti, ki pri krstu svojih otrok obljubijo, da 

bodo poskrbeli za njihovo rast v veri. Doslej je ta obljuba največkrat pomenila, da jih 

bodo ob primerni starosti vpisali k verouku, duhovniki in katehistinje pa bodo potem 

poskrbeli za vzgojo v veri. Sicer so starše ob srečanjih vedno znova spomnili na 

njihovo obljubo, a kaj bistvenega se s tem ni spremenilo. Jezusovo delovanje pa nam 

jasno kaže, da je Jezus otroke blagoslavljal, odrasle pa poučeval …  

 

 

* Lepo vabljeni na škofijski molitveni dan za duhovne poklice, ki bo v soboto,                  

12. septembra ob 9. uri v Petrovčah. 


